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MESSAGE: 

Ви отримали грошову допомогу в занадто великому 

обсязі.  У період з (date) по (date) ви отримали на 

$ більшу суму, ніж передбачалося.  

Вкладений документ містить аналіз бюджету й 

інформацію про переплату.  

Причиною переплати є: 

[ ] провина працівників Округу; 

[ ] ваша помилка; 

[ ] ваші дії, пов’язані з тим, що 

ви навмисно не надали потрібну інформацію або 

надали неправильну інформацію, щоб отримати 

додаткову грошову допомогу. За ці дії вас може 

бути притягнуто до кримінальної 

відповідальності або іншим чином покарано за 

навмисне порушення правил програми.  

Ви отримали переплачену суму з таких причин: 

Працівники Округу не можуть розпочати процес 

повернення переплаченої суми, тому що: 

[ ] це неможливо зробити в середині періоду. 

[ ] ми вже зменшили розмір суми допомоги, щоб 

вирахувати іншу переплачену суму. 

Напередодні початку процесу з повернення цієї 

переплаченої суми ви отримаєте окреме сповіщення. 

На наступних сторінках наведено суму грошової 

допомоги, яку ви мали отримувати щомісяця, включно 

з переплаченою сумою, а також загальну суму коштів, 

що ви повинні повернути. 

Щоб повернути переплачену суму, ви не можете 

скористатися пільгами, передбаченими соціальним 

страхуванням або соціальною допомогою. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо ви помилково отримали це повідомлення про переплату або переплату було 

здійснено не з вашої провини (ваші дії були ненавмисними), ви можете вимагати слухання.  

Якщо ви й надалі отримуватимете грошову допомогу, за розпорядженням Округу розмір 

щомісячної грошової допомоги може бути знижено з метою повернення переплачених коштів.  

Якщо період виплати грошової допомоги завершено, а переплачену суму, яку ви отримали, 

досі не повернуто, за розпорядженням Округу виплата цієї переплаченої суми може 

здійснюватися шляхом стягнення в рамках сплати податку штату на дохід або в інший 

законний спосіб. 
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INSTRUCTIONS: Use to notify of an overpayment when grant adjustment may not yet begin.  

Specify the amount owed, the dates, and the reason for the overpayment. Attach the 

appropriate Continuation Page (NA 274 B, C, D, E or F) to show the overpayment 

computation.  
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